Mandátna zmluva
č. 18/2021
uzavretá podľa § 566 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") (ďalej len "Zmluva")
Mandant:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Banka:
IBAN:
registrovaný:
Štatutárny zástupca:
(ďalej len „Mandant“)

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska
Námestie mieru 2, 08001 Prešov
42238536
2023655832
Prima banka Slovensko, a. s.
SK34 5600 0000 0025 2300 1001
na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky
pod číslom 25408/2012/3130 SCR
Michal Sýkora, predseda

a
Mandatár:
Obchodné meno:
Adventoura Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Uherova 2909/33, Poprad 05801
Miesto podnikania:
Poprad
IČO:
50720414
DIČ:
2120456272
IBAN:
SK5583300000002601208818
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 34167/P
Konateľ:
Erik Ševčík
(ďalej len „Mandatár")
Článok I
Predmet Zmluvy
1. Touto Zmluvou sa Mandatár zaväzuje vykonávať pre Mandanta obchodnú záležitosť
bližšie stanovenú v čl. II tejto Zmluvy uskutočnením určitých úkonov a vykonaním určitých
činností a Mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu stanovenú v článku III bod 1.
tejto Zmluvy.
Článok II
Obchodná záležitosť
1.

Mandatár sa zaväzuje pre Mandanta uskutočňovať počas trvania tejto Zmluvy nasledovné
činnosti v periodicite 3x týždenne pre každý účet zvlášť prostredníctvom aplikácie „LATER“:
a) Správa Instagramového účtu Mandanta,
b) Správa Facebookového účtu Mandanta,
c) Správa komentárov na vyššie uvedených účtoch Mandanta,
(ďalej spolu len "Obchodná záležitosť”).
Článok III
Odplata
1. Mandant sa zaväzuje zaplatiť Mandatárovi paušálnu odplatu vo výške 300,- € (slovom:
tristo eur) za každý kalendárny mesiac obstarávania Obchodnej záležitosti v súlade s
touto Zmluvou. V prípade, že táto Zmluva zanikne v priebehu kalendárneho mesiaca,
Mandatárovi patrí pomerná časť odplaty.
2. Odplata podľa článku III bod 1. Zmluvy je splatná do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola doručená faktúra Mandantovi. Mandant sa zaväzuje odplatu

poukazovať výhradne bezhotovostným prevodom na účet Mandatára uvedený v záhlaví
tejto Zmluvy.
Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Za účelom plnenia Obchodnej záležitosti je Mandant povinný Mandatárovi poskytnúť
celkovú súčinnosť, nevyhnutné dokumenty, podklady, informácie a usmernenia potrebné
pre riadne plnenie predmet Zmluvy tak, aby bol zachovaný rozsah prác Mandatára
uvedený v článku II bod 1. tejto Zmluvy.
2. Mandatár je povinný poskytovať Mandantovi osobné konzultácie a informácie a
pripravovať písomné podklady týkajúce sa obstarávanej Obchodnej záležitosti (ďalej len
"Povinnosť poradenstva“). Povinnosť poradenstva Mandatár splní tak, že bude aspoň 1
deň v týždni, resp. 8 hodín týždenne, Mandantovi k dispozícii osobne, telefonicky, resp.
prostredníctvom online platforiem.
3. Každá zmluvnú strana sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách
týkajúcich sa druhej zmluvnej strany, ktoré sa dozvedela na základe tejto Zmluvy, v
súvislosti s ňou alebo iným spôsobom a/alebo ktoré tvoria predmet obchodného tajomstva
druhej zmluvnej strany alebo ktoré druhá zmluvná strana označí za dôverné.
Článok V
Zánik Zmluvy
1. Táto Zmluva zaniká:
1. uplynutím doby, na ktorú sa uzatvára,
2. dohodou zmluvných strán,
3. uplynutím výpovednej doby na základe výpovede Mandanta alebo Mandatára,
4. zánikom Mandatára bez právneho nástupcu,
5. zánikom Mandanta bez právneho nástupcu.
2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2021.
3. Mandatár a Mandant môžu vypovedať túto Zmluvu kedykoľvek počas jej trvania a z
akéhokoľvek dôvodu.
4. Výpovedná doba je dva mesiace bez ohľadu na to, kto podal výpoveď a začína plynúť
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhej strane.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva sa stáva platnou po podpise obidvoma zmluvnými stranami a účinnou
nasledujúci deň po zverejnení Zmluvy na webovom sídle Mandanta.
2. Všetky zmeny a doplnenia tejto Zmluvy možno vykonať len na základe dohody zmluvných
strán vo forme vzostupne očíslovaných písomných dodatkov k Zmluve.
3. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán
Obchodným zákonníkom, predovšetkým ustanoveniami o mandátnej zmluve.
4. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto
skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v
tomto prípade nahradiť neplatné ustanovenie novým ustanovením, ktoré v čo najväčšej
miere zodpovedá účelu neplatného ustanovenia.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch; každá zmluvná strana dostane po
jednom (1) z nich. Obidva exempláre majú rovnakú právnu silu.
6. Táto Zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v
tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností pripájajú
zmluvné strany k dohodnutým zmluvným ustanoveniam svoje podpisy.
V Prešove, dňa 1. 7. 2021
Mandant:

Mandatár:

___________________________

___________________________

KOCR Severovýchod Slovenska
Michal Sýkora, predseda

Adventoura Slovakia, s.r.o.
Erik Ševčík, konateľ

